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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Số: 1173 /SGDĐT-VP
V/v thay đổi thời gian gửi bài dự thi
“Viết về người thầy”

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 13/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch số
48/KH-SGDĐT về việc tổ chức cuộc thi “Viết về người thầy” của ngành GDĐT tỉnh
An Giang, theo đó, thời gian Sở GDĐT nhận bài dự thi đến hết ngày 01/10/2017.
Ngày 17/7/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 3035/BGDĐT-TĐKT về
việc tổ chức cuộc thi viết “Tấm gương Nhà Giáo Việt Nam” năm 2017, căn cứ thể lệ
cuộc thi (được ban hành theo Quyết định số 111/QĐ-CĐN ngày 05/7/2017 của Công
đoàn Giáo dục Việt Nam), thời gian hoàn thành chấm tác phẩm dự thi vòng 1 tại các
tỉnh, thành trước ngày 02/10/2017 và chọn không quá 5 tác phẩm xuất sắc tham dự
vòng 2 tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 05/10/2017.
Để tạo thuận lợi cho việc lựa chọn tác phẩm tham dự cuộc thi “Tấm gương Nhà
Giáo Việt Nam” năm 2017 do Bộ GDĐT phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ
chức, Sở GDĐT thông báo thay đổi thời gian nhận bài dự thi “Viết về người thầy” đến
hết ngày 01/09/2017 (thay vì 01/10/2017). Các nội dung khác không thay đổi so với
Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT, đồng thời có thể tham khảo thêm các quy định về thể lệ
cuộc thi viết “Tấm gương Nhà Giáo Việt Nam” năm 2017 kèm theo Quyết định số
111/QĐ-CĐN ngày 05/7/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở quan tâm triển khai nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên của đơn vị mình quản lý, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị
tích cực tham gia cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP
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